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“Quem não é contra nós é por nós”

A palavra de Deus elogia a abertura de espírito e convida a 
acolher com benevolência todas as pessoas que fazem o bem: 
«Quem não é contra nós é por nós» (evangelho). O Espírito Santo 
não reconhece as barreiras que queremos impor aos outros. 
Como o vento, Ele sopra onde quer (Jo 3,6) e ninguém pode 
ousar ser destinatário exclusivo dos seus dons: «Quem dera 
que todo o povo do Senhor fosse profeta» (1.ª). E também não 
podemos pensar que temos o direito de exigir este ou aquele 
privilégio em função das nossas riquezas ou da nossa pertença 
à Igreja. O mais importante, em 
virtude dos ensinamentos divinos 
que «alegram o coração» (salmo), 
é atender às necessidades dos 
outros, não optar por «uma vida 
regalada e libertina» (2.ª), mas por 
uma vida orientada pelo amor, no 
seguimento de Jesus Cristo.
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A felicidade 
é uma coisa demasiado importante 
para ser desperdiçada 
em críticas, cinismos e conflitos.
Se estiveres pronto 
para rejeitar a agressão, 
a vingança 
e a retaliação, 
estás pronto para ser feliz.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—por Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, 

m.c. a filha Teresa; por Manuel Emílio do Vale, António Pires, esposa e filho 
Manuel, m.c. José Fernandes Pires e esposa; por Florinda de Jesus Ferreira 
e Laura Fernandes, m.c. Josefa Ferreira Rodrigues.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª Rosa Vaz da Cunha, m.c. José M.ª Cunha; aniv. 
por José Fernandes Costa, m.c. a Confraria. 

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Arminda de Castro e José Manuel Castro, m.c. M.ª 

Alice Castro; por M.ª Amélia de Vasconcelos Pereira Dias, familiares e fami-
liares de José de Castro Dias; em honra de S. Bento, m.c. Benjamim Soares.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José da Silva Araújo e esposa, m.c. a família; por Fernando 
Costeira Mendes, Rosa de Jesus Afonso Mendes, Almecinda Rosa Afonso e 
Teresa de jesus Afonso, m.c. a família. 

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª da Conceição da Silva, m.c. a irmã Manuela; por Rosa 

Rodrigues, Jaime Araújo e filho, m.c. a nora Silvina; por Custódio Gomes de 
Matos, m.c. a família.

19,30 ” — IGREJA—em honra de S. Miguel, m.c. uma devota; por Joaquim Sousa, 
Arlindo Sampaio Vieira e Manuel Barbosa Vieira, m.c. Fátima Sousa; por 
Américo Lemos, Emília de Araújo, João Veloso, Rosalina Anjos Couto e 
António Couto Veloso, m.c. Manuel Lemos.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Isaura Marques e marido, m.c. os filhos M.ª e 

Rogério; por D. Conceição Cruz (tia do Dr. Brito), m.c. a Confraria.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel da Silva Guerra e Alexandrina de Jesus da Silva, 

m.c. a filha Manuela; por David Alves Pereira, m.c. a família; por João de 
Oliveira Coelho, m.c. a irmã Teresa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—pelos associados do Apostolado da Oração, m.c. o Coração 
de Jesus; por Domingos Augusto da Cruz e Ana Silva, m.c. os filhos; por 
Bernardino Sousa Fernandes, m.c. a esposa.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ” — QUINTELA—por Aurora de Jesus Macedo Vieira e João da Silva Fernandes, 

m.c. a família; por João Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho José 
Joaquim Coimbra Afonseca, m.c. a família; por João Nogueira, Fernando 
Baía, Paula Isabel Miranda e Ana Silva, m.c. M.ª da Graça Nogueira.

DOMINGO   
08,00 horas — aniv. por João Fernandes, M.ª Adília Magalhães e tias, m.c. a família; aniv. 

por Custódio Pereira, m.c. a família; por Alberto Joaquim Cruz e Virgínia 
Cruz, m.c. a filha Fátima Sousa; por Manuel Nogueira Rodrigues, m.c. o 
Sagrado Coração de Jesus; por António da Silva, esposa, filho e genro, m.c. 
a família; em honra de N.ª Sr.ª de Fátima, m.c. uma devota.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30 ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de Ave; 

aniv. por Luís Gonzaga, Manuel Soares e Carolina Barros, m.c. a família.

«A vida já é curta, mas nós tornamo-la ainda 
mais curta, desperdiçando tempo.»

Victor Hugo

AVISOS: 
Início da catequese:

No próximo sábado, dia 2 de outubro acolher-se-ão os meninos 
da catequese dos 2º + 4º + 6º + 8º + 9º anos. No sábado, dia 9, a 
catequese será para todos os anos. Em Vilela começaremos no dia 3.

Para Nossa Senhora de Porto de Ave:
Do "Nicho" de N.ª S.ª do Porto de João Veloso da Silva----860,00 €uros.

A senhora é a mulher de Deus? 
Conta uma testemunha ocular de Nova York:
Num frio dia de Dezembro, alguns anos atrás, 

um rapazinho de cerca de 10 anos, descalço, 
estava em pé em frente a uma loja de sapatos. 

olhando a montra e tremendo de frio. Uma senhora aproximou-se 
do rapaz e disse:

- Tu estás com um pensamento tão profundo, a olhar essa 
montra!

- Eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos - 
respondeu o garoto.

A senhora tomou-o pela mão, entrou na loja e pediu ao empre-
gado para dar meia dúzia de pares de meias ao menino...

Ela também perguntou se poderia conseguir-lhe uma bacia 
com água e uma toalha. O empregado atendeu-a rapidamente, e 
ela levou o menino para a parte de trás da loja e, ajoelhando-se, 
lavou os seus pés pequenos e secou-os com a toalha. Nesse meio 
tempo, o empregado havia trazido as meias. Ela calçou-as nos pés 
do garoto e também lhe comprou um par de sapatos.

Depois entregou-lhe os outros pares de meias e, carinhosa-
mente, disse-lhe:

- Estás mais confortável, agora?
Quando ela se virou, para ir embora, o menino segurou-lhe 

na mão, olhou o seu rosto com lágrimas nos olhos e perguntou:
- A senhora é a mulher de Deus? (Autor desconhecido)

   
Paulo Abreu, in «Estórias e Pensamentos»


